
З 01 по 16 червня 2010 року на 

базі школи знову працював пришкі-

льний  оздоровчий табір 

“СОНЕЧКО”. У цьому році у ньому 

оздоровлювалося 60 учнів школи. 

На урочистому відкритті табірної 

зміни звучало багато пісень. Діти 

кожному загону придумали назву та 

девіз.  Куди не прямувала б дітво-

ра, вони постійно вигукували веселі 

речівки та девіз загону. Вихователі 

табору старалися зробити відпочи-

нок дітей цікавим та 

веселим. Кожен день у 

таборі мав свою назву 

і всі заходи були пов’я-

зані із нею. Це: день “У країні 

знань” , “Спортивна олімпіада”, 

“Квіткова оранжерея”, “Ой, на 

Івана, та й на Купала”, “Принцеси 

мого дитинства” та багато інших. А 

також кожен день був присвяче-

ний одній із країн світу. Діти зна-

йомилися із історією, географіч-

ним розміщенням, 

традиціями, культу-

рою цієї країни. Табо-

ряни здійснили заочні 

подорожі у Великобританію, Шве-

цію, Бразилію, Австралію, Японію, 

Китай, Італію, Австрію, Індію, Бол-

гарію, Голландію, Ісландію, а за-

кінчили подорожувати Україною. 

     

 

 

 

Табірний день щодня 

розпочинався робо-

чою лінійкою, на якій 

командири загонів 

здавали командиру табору  звіт 

про явку дітей та урочисто підні-

мали прапор табору.           

  16 червня відбулося урочисте 

закриття табірної зміни. Звучали 

пісні, вірші та було багато танців. 

Кращих табо-

рян нагороджу-

вали грамота-

ми табору.  
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загальноосвітньої школи І -ІІІ ступенів с.Купичів  

Протягом червня –липня 

триває підготовка 

приміщення школи до 

нового навчального року. 

Радує, що всі учні докладають багато зусиль:  

створюють затишок у своїх класних кімнатах, 

вирощують чудові вазони, доглядають за 

квітами на шкільних квітниках, щоб у ве-

ресні школа зустріла всіх гарною та ошат-

ною. 

Учні 5,6,7,8 класів крім цього доглядають за 

овочами на шкільному огороді. Вони вирощують 

моркву, столовий буряк, цибулю, огірки, капусту, 

квасолю, щоб забезпечити шкільну їдальню цими 

продуктами на зиму. Адже вирощене власними 

руками набагато смачніше. Учні 10 класу на чолі із 

класним керівником Качинською Тетяною Миколаї-

вною протягом усього літа працюватимуть на квіт-

никах. Вони будуть створювати 

“парад квітів біля школи”. 

Косметичні ремонти у класах 

проводять прибиральниці 

приміщень школи, а та-

кож майстер поточного 

ремонту Крисак Михайло, 

під керівництвом завгос-

па школи Андросюка 

Віктора.  

Дякуємо дітям, батькам, вчителям, молод-

шому обслуговуючому персоналу, всім, хто 

допомагає перетворювати нашу школу в  

сучасний навчальний заклад. 
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Внутренняя статья 6 

У цьому номері: 

Зверніть увагу !!! 

Наступний номер 

газети «Шкільний 

дзвінок» вийде у 

вересні  

2010 року. 

До зустрічі! 



     Закінчився 2009-2010 навчальний рік. 

Учні школи відпочивають. Дехто поїхав до 

бабусі, дехто відпочиває в оздоровчому 

таборі, набираючись сил для набуття нових 

знань. Дирекція школи проаналізувала, а з 

якими ж результатами закінчили учні школи 

навчальний рік? Виявляється у нас є 20 

відмінників (9% учнів школи), 68 учнів закінчили рік з 

достатнім рівнем знань (30,7%), 100 учнів—з середнім 

рівнем (45,2%), а 14 учнів закінчили з початковим рівнем 

(6,3%). Проте,  у порівнянні з минулим навчальним роком 

рівні навчальних досягнень дещо знизилися.  

        Серед причин, що впливають на зниження рівня знань 

учнів педагогічний колектив вбачає декілька: 

-відсутність інтересу учнів до навчання; 

-низька зацікавленість батьків навчанням дітей; 

-низький рівень читання учнями художньої літератури; 

-а також свою негативну роль відіграє 

телебачення та надмірне захоплення 

комп’ютерними іграми і мобільними 

телефонами. 

ках під звуки 

пісні 

“Вишиванка”.  

Кожна мама 

подарувала сво-

єму синові чи донці вишива-

ний рушник у дорогу.         

    А   29 травня відбувся випу-

скний вечір для учнів 11 класу. 

26 одинадцятикласників йдуть 

у доросле життя, вони успішно 

здали державну підсумкову 

атестацію, а попереду їх чекає 

зовнішнє незалежне оціню-

вання. А потім цікаве студент-

ське життя. Учні 11 класу отри-

 

28 травня від-

булася урочис-

та лінійка з на-

годи свята 

останнього дзвінка. Зранку 

шкільне подвір’я наповнило-

ся гомоном дітвори. Та найбі-

льше усі чекали учнів 11 кла-

су, адже ця лінійка остання у 

стінах рідної 

школи. Одина-

дцятикласники 

з’явилися на 

лінійці у виши-

ваних сороч-

мали атестати 

про повну зага-

льну середню 

освіту.  Приєм-

но, що учениця 

11 класу Нарушинська Ольга 

отримала атестат з відзнакою 

та золоту медаль. Вчителі, бать-

ки, учні 10 класу та майбутні 

першокласники бажали випус-

кникам здобути омріяну про-

фесію, зустріти в житті незрад-

ливе кохання.  

Прощавай, рідна 

школо! 
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